INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
SERVEI MANTENIMENT I NETEJA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER A
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) emeto el següent informe justificatiu:
1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment i neteja
del cementiri municipal de l’Aldea.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és 98371111-5.
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual o funcional de les mateixes que permetin ser
executades de forma independent i que, per tant, siguin susceptibles de dividir-se en
lots. A més, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcta execució conjunta de les prestacions que resulta desproporcionada per a les
finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual
permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent
sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte
L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que tots els Ajuntaments han de prestar una sèrie de serveis, entre els quals
està inclòs el servei de cementiri.
El Cementiri municipal, com qualsevol altre equipament municipal requereix d’una
conjunt de treballs de manteniment i de neteja que garanteixin el correcte estat de
conservació del mateix i, per tant, la correcta prestació d’un servei per al qual està
obligat. Per tal de realitzar les tasques que conformen l’objecte del contracte es
requereix, a més, de personal especialitzat i amb total disponibilitat horària.
L’Ajuntament de l’Aldea no disposa d’aquests mitjans personals i, la incorporació
d’aquests a la plantilla, és inviable econòmicament per al nostre ens. És per això que
entenem que és necessària i idònia la contractació externa del servei de manteniment i
neteja del cementiri municipal.
3. Inversions a realitzar
 Paviments de formigó
 Paviments dels carrers de la part antiga
 Condicionament dels lavabos
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Mecanització de la porta
Rehabilitació total de la façana

El cost total d’aquestes inversions, que es detallaran al Plec de Prescripcions
Tècniques, ascendeix a un total de 95.966,00 €.
El càlcul de recuperació de la inversió al contracte s’ha calculat tenint en compte el
que disposa la fórmula establerta per l’article 10 del Reial Decret 55/2017, de 3 de
febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola.
Segons aquest article, s’entén per període de recuperació de la inversió del contracte
aquell en que previsiblement es puguin recuperar les inversions realitzades per a la
correcta execució de les obligacions previstes al contracte, incloses les exigències de
qualitat i preu per als usuaris, en el seu cas, i es permeti al contractista l’obtenció d’un
benefici sobre el capital invertit en condicions normals d’execució.
La determinació del període de recuperació de la inversió del contracte s’haurà de
basar en paràmetres objectius, en funció de la naturalesa concreta de l’objecte del
contracte. Les estimacions s’han de realitzar sobre la base de prediccions raonables i,
sempre que resulti possible, basades en fons estadístiques oficials.
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Es defineix el període de recuperació de la inversió del contracte com el mínim valor
de n per al que es compleix la següent desigualtat, havent-se de realitzar totes les
inversions per a la correcta execució de les obligacions previstes al contracte:

On:
t són els anys mesurats en nombres enters.
FCt és el flux de caixa esperat de l’any t.
4. Durada del contracte
En base a l’exposar al punt anterior, el contracte té una durada prevista de 12 anys.
5. Preu del contracte
5.1.
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 14.000,00 € (IVA inclòs) anuals.
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran
ofertes per sobre el pressupost de licitació.
5.2.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que determina l’article 101 de la LCSP és
de: 138.842,98 € (IVA exclòs).
5.3.
Preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
El servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any

Classificació
econòmica

Àrea de
despesa

Classificació
orgànica

Import net

%
IVA

Import
IVA

Import
Total

2020

21201

164

1

11.570,25€

21

2.429,75€

14.000,00

Per a l’any 2021 i successius anys de vigència del contracte, el servei es finançarà
amb càrrec a les aplicacions del pressupost corresponent a cada anualitat dels
successius anys de durada del contracte.
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6. Procediment de licitació
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és
farà mitjançant procediment obert, en aplicació de l'article 156 i ss. de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
7. Classificació empresarial
No procedeix en tractar-se d’un contracte de serveis d’acord amb l’article 77.1 b) de la
LCSP.
8. Criteris de solvència
8.1.
Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per qualsevol d’aquests mitjans:
a. Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior a 208.264,47 €
 Mitjà d’acreditació: certificat bancari
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b. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la
finalització del termini de presentació d'ofertes
 Mitjà d’acreditació: pòlissa d’assegurança
c. Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per
un import igual o superior a 208.264,47 €
 Mitjà d’acreditació: comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el
volum de negocis global de l’empresa.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la
per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
En qualsevol cas, la inscripció al RELI o ROLECE acreditarà les condicions de
solvència econòmica i financera de l’empresari.
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8.2.
Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional s’acreditarà per qualsevol d’aquests mitjans:
a. Relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que
els que constitueix l'objecte en el curs tres últims anys, indicant el seu import, dates
i destinatari públic o privat dels mateixos.
 Mitjà d’acreditació:
 Destinatari públic: mitjançant certificat expedits o visats pel mateix.
 Destinatari privat: mitjançant certificat expedit pel subjecte privat o
mitjançant declaració de l’empresari acompanyat dels documents en
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.
b. Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius
durant els tres últims anys.
 Mitjà d’acreditació: declaració de l’empresari acompanyat dels documents
en poder de l’empresari que acreditin les dades declarades.
9. Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a criteris de caràcter objectius, tenint en compte la millor oferta
econòmica, obtenint la major puntuació el qui ofereixi un preu més baix, i l’oferiment de
les millores que es prevegin als Plecs, segons el següent desglossament:
a. Oferta econòmica ...................................................................... de 0 a 85
punts
Puntuació =

Pmax x MO
O

Pmax: Puntuació màxima
MO: Millor oferta (€)
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O: Oferta a valorar (€)
b. Millores
punts

.......................................................................................de

El Regidor d’Acció Urbana i Rural,
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